
Segons les dades del Meteocat, l’Amet·
lla de Mar va viure, el passat dissabte 13 
d'agost, la jornada més calorosa des que 
hi ha registres, arribant als 41,8 ºC. Una 
xifra que supera el rècord anterior regis·
trat que va ser de 39,8 ºC, el 5 de setem·
bre de 2016.
 Fa més de vint anys que l'Estació Me-
teorològica del municipi registra les tem-
peratures màximes i mínimes. A banda del 
rècord a La Cala, l'onada de calor també va 
tocar el sostre, el mateix dia, a 4 estacions 
més de la Xarxa d’Estacions Meteorològi-
ques Automàtiques (XEMA) del Servei Me-
teorològic de Catalunya, com la del Perelló, 
Constantí, Vila-rodona i Canaletes.
 A falta de conèixer les dades d'aquest 
agost, el mes de juliol ha estat un dels tres 
juliols més càlids mesurats a Catalunya. El 
mes ha estat molt càlid al nord del país, en 
alguns casos sense precedents. Al sud ha 
estat càlid, però amb unes anomalies més 
moderades. 
 Entre els dies 11 i 25 de juliol, concre-

tament també es va produir una de les ona-
des de calor més persistents mesurades a 
Catalunya, amb més de dues setmanes de 
calor superior a la normal.
 
Dimarts, la tempesta va ser protago-
nista en forma de pedregada
La pluja d’aquest dimarts va remullar bona 
part del sud de Catalunya i va anar acom·
panyada de llamps, trons i, fins i tot, cala·
marsa a diversos municipis com l’Ametlla 
de Mar. Un temps violent que afortunada·
ment no ha provocat incidents greus.
 Breu però intens xàfec aquest dimarts a 
l’Ametlla de Mar, acompanyat de pedrega-
da. En mitja hora es van acumular 12 mm 
de pluja que també va anar acompanyada 
de pedra de més de 2 centímetres de dià-
metre. 
 El telèfon d’emergències 112 va rebre 
diverses trucades relacionades amb les 
pluges a la zona, cap d’aquestes per inci-
dències greus. A Tortosa, per exemple, va 
ser on es van registrar més incidents com  

petits incendis, -probablement causats per 
llamps-, que es van poder extingir amb ra-
pidesa gràcies a l’actuació dels Bombers, 
però també per les pluges abundants que 
va haver minuts després. També hi va haver 
caigudes d'arbres pel fort vent i inundaci-
ons.
 La tempesta de la zona també va deixar 
la imatge d’una mànega marina que es va 
poder veure en diversos punts de la Costa 
Daurada, com Miami Platja, Cambrils i Sa-
lou.
 Un temps violent que ha fet baixar les 
temperatures, després de la calor extrema 
del passat dissabte. 

Butlletí Setmanal n. 400/  19 d'agost de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    La platja de l'Alguer.

L’Ametlla de Mar viu la jornada 
més calorosa des que hi ha 
registres

L A  N O T Í C I A  D E  L A  S E T M A N A

El dissabte passat, la temperatura va batre rècords arribant als 41,8 ºC, mentre que aquest dimarts, 
el temps violent ha protagonitzat la jornada amb tempesta, vent i calamarsa.
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Últim dissabte de festes a la urbanització 
Marina Sant Jordi 

Aquest mes d’agost, els veïns i veïnes de la 
urbanització Marina Sant Jordi han estat 
de Festa Major. Unes festes concentrades 
principalment els dissabtes d’agost, en els 
quals s'han dut a terme activitats nàuti·
ques, d’oci i esportives. 
 El passat dissabte 6 d’agost, una cin-
quantena de veïns es van reunir per fer la 
passejada ecològica, una cita anual impres-
cindible en les festes de la urbanització, per 
conscienciar sobre la generació de residus. 
Durant aquesta activitat, tant grans com 
petits van recollir més de 80 kg de brossa 
entre les platges i van aportar el seu gra de 
sorra al manteniment de la zona.
 Pel que fa a les propostes esportives, a 
banda del torneig de bàsquet d’aquest di-
mecres, el passat dissabte també se’n va fer 

un de futbol.
 Aquest dissabte, les festes conclouran 
amb una actuació a càrrec del grup musical 
Teràpia de Rock i un dj que s’allargarà fins 
ben entrada la nit. Es tracta d’un acte molt 
social que substituirà l’habitual sopar de 
germanor, que no es pot fer des del 2019 
a causa de les restriccions de la pandèmia. 
Així, la urbanització recupera l’esperit de les 
festes d’anys anteriors i s’encamina cap a la 
normalitat, ja que l’any 2020 es van haver 
de suspendre del tot i el 2021 únicament es 
va poder fer la sortida a la piscifactoria mar 
endins de Balfegó.
 Salut Camacho, presidenta de l’Associ-
ació de veïns de Marina Sant Jordi, espera 
que aquests actes «serveixin per recuperar 
i estretir els llaços entre veïns, tant els nous 
com els que ja fa anys que resideixen a la 
zona».
 La presidenta valora molt positivament 
tant aquestes festes, com les millores re-
cents a la urbanització, que han comptat 
amb el suport de l’Ajuntament de La Cala, 
perquè la zona es mantingui bé i tothom en 
pugui gaudir.

Fer exercici ballant a la platja de l’Al·
guer, cada divendres, ha estat una de 
les propostes que el cem La Cala ha 
dut a terme per aquest estiu. Ritmes 
llatins i temes d'artistes actuals com la 
Rosalia han acompanyat aquesta acti·
vitat esportiva. Aquest divendres, 19 
d'agost a les 18 h serà l'última classe 
de la temporada estiuenca.
 La valoració és molt positiva. A més, 
dues sessions d’aquesta activitat s’han 
convertit en una classe solidària a favor 
de la investigació per l’Esclerosi Múlti-
ple. Així, els participants han pogut par-
ticipar en una iniciativa saludable per a 
ells, mentre han contribuït a una causa 
benèfica.

Aquest divendres 
serà l'últim 'Dance 
Beach'

A G E N D A
d e  l ’ e s t i u

2 4 agost - DIMECRES

≈ 18.30 h – A la plaça Joan Miró, taller 
infantil: “Treballem amb fang”.

1 9 agost - DIVENDRES

2 1 agost - DIUMENGE

≈ 18.00 h –  A la platja de l’Alguer, Dance 
Beach. 

≈ 19.00 h – A la plaça Catalunya, assaig obert 
de la Batucada Kalakatà.

2 3 agost - DIMARTS

≈ 22.00 h – Al parc del Bon Repòs, Cinema a 
la Rresca: “Caça fantasmes”.

Exposicions

Al Centre d'Interpretació de la Pesca

≈ Exposició 22è Concurs de Fotografia de les 
Terres de l'Ebre, fins al 31 d'agost.

≈ Exposició permanent dels vaixells 
enfonsats durant la Primera Guerra Mundial 
al golf de Sant Jordi, fins al 31 d'agost.

≈ Exposició de Pintura de Cristina Quereda 
Asens, fins al 31 d'agost.

Horari: de dilluns a diumenge, de 11 a 14 h i de 
17.30 a 20.30 h.

2 6 agost - DIVENDRES

≈ 22.00 h – A la plaça Joan Miró, Demostració 
Gimnàstica Rítmica, a càrrec de la secció de 
Rítmica de l’Àrea Municipal d’Esports.

Els socis i sòcies de l’Associació de Petan·
ca de les Tres Cales celebraran, aquest cap 
de setmana, els seus 4 anys d’activitat en 
la Festa dels Socis. Seran dos dies de cele·
bració, durant els quals tindrà lloc un gran 
campionat, partides lliures, un sopar i una 
discoteca mòbil. 
 Després de dos anys sense poder cele-
brar la Festa dels Socis, a causa de la pan-
dèmia, l’Associació de Petanca de les Tres 
Cales podrà tornar-se a reunir i dur a terme 
aquest esdeveniment. El dissabte a les 10 
h del matí, tindrà lloc el Gran Campionat, 
format per tripletes. De moment, ja s’han 
inscrit una vintena de triplets. A les 17 h de 
la tarda, es disputaran les finals i a les 20 h, 

es farà l’entrega de premis.
 El  diumenge la festa continuarà a les 
11 h del matí amb partides de tir de preci-
sió. A la nit, a les 21 h, es farà un sopar amb 
fideuada, i s’acabarà la festa ben entrada la 
nit, amb una discoteca mòbil.
 El president de l'entitat, Antonio Caña-
dó, remarca que «estem molt contents de 
poder celebrar aquesta festa després de dos 
anys sense poder-ho fer».
 El pròxim mes de setembre, l’entitat 
complirà 4 anys mentre que el Club de Pe-
tanca, format posteriorment, celebrarà el 
seu primer any de vida.

El Club de Petanca 
celebra la Festa dels 
Socis
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Davant de l'èxit que ha tingut el 'Mercart', 
l'Ateneu Calero ha decidit allargar una set·
mana més l'esdeveniment. Així, l'aparador 
d'artistes de l'Ametlla de Mar acabarà el 
27 d'agost, en lloc del 20, tal com estava 
previst.
 Al llarg de 5 tardes d'estiu, els artistes 
hauran tingut l'oportunitat de mostrar la 
seva obra i connectar amb el públic en direc-
te després d'una temporada difícil a causa 
de la pandèmia. D'aquesta manera, l'Ateneu 
ha ajudat a visibilitat els creadors locals, un 
dels objectius més importants de l'entitat.  
 Per aquest motiu, un cop finalitzin les ac-

tivitats, l'organització es reunirà amb el col-
lectiu d'artistes i amb tothom que ha sigut 
part de la iniciativa per avaluar l'activitat i 
debatre futures propostes i continuar treba-
llant en aquest propòsit.
 Des de l'Ateneu Calero, un dels seus 
membres, Lluís Llop, destaca l'èxit de la ini-
ciativa, especialment durant el mes d'agost, i 
posa en relleu tant «la tasca de visibilització» 
que s'ha fet de les creacions participants 
com «la possibilitat que els artistes es puguin 
relacionar amb el públic i tenir un feedback»
 Amb tot, doncs, aquest dissabte i el prò-
xim, 20 i 27 d’agost, els caleros i caleres po-
dran gaudir d’aquesta proposta cultural, que 
recordem que es duu a terme de 18 a 22 h, 
al carrer Nou. 
 De cara a la temporada de tardor, l’Ate-
neu Calero ja pensa en futurs esdeveni-
ments per dur a terme i continuar difonent 
l’obra dels artistes locals.

Aquest diumenge a la tarda, la Batucada 
Kalakatà ha organitzat una jornada d’as·
saig obert a tothom que servirà per animar 
al públic assistent a conèixer el grup i el seu 
tipus de música. La jornada serà a la plaça 
Catalunya, a partir de les 19 h de la tarda i 
no és necessari portar cap mena d’instru·
ment.
 La Batukada Kalakatà continua assajant, 
els dissabtes al matí a porta tancada, però 
aquest diumenge a la tarda, els músics sor-
tiran al carrer i faran l’assaig  obert a tothom 
per donar-se a conèixer. La jornada consistirà 
a exposar els diferents instruments i explicar 
el funcionament de cadascun. D’aquesta ma-
nera, el públic podrà descobrir aquest estil 

musical i els membres del grup que conforma 
la batucada.
 La presidenta de l’entitat, Mireia de Grà-
cia, apunta que «l’activitat és totalment gratu-
ïta» i recorda que «pertànyer al grup també és 
gratuït».
 La batucada és un ritme musical brasiler 
amb influències africanes, de percussió, que 
es caracteritza pel seu ritme repetitiu i acce-
lerat.

La Batucada Kalakatà farà un assaig obert per 
donar-se a conèixer

El ‘Mercart’ s’amplia una setmana més de C O M U N I C A T S
▪ L'horari d'estiu del Mercat Municipal 
durant els mesos de juliol i agost:
- Els matins de dilluns a dissabte de 8 a 
14.00 h
- Les tardes de dilluns a divendres de 17 a 
20.00 h.

▪El Servei de Recaptació Municipal informa 
que s'han posat al cobrament els rebuts 
corresponents a l'impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana i rústica 
de l'exercici de 2022. L'horari de l'oficina és 
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

▪ La farmàcia  que entra en guàrdia és la 
Pedrola Olivella al carrer Andreu Llambrich 
n. 22. El telèfon d'urgències és el 637 73 39 
85.

El Centre d’Interpretació de la Pesca acull, 
aquestes últimes setmanes d’agost, una 
exposició de l’artista local Cristina Que·
reda. La pintora mostrarà part de la seva 
obra, molt basada en paisatges realistes i 
en escenes marines pintades a l’oli.
 Pobles costaners i paisatges naturals, 
sobretot inspirats en La Cala, són els temes 
principals de l’exposició de Quereda que es 
poden veure fins al dia 31 d'agost.
 La pintora habitualment exposa en di-

ferents municipis, com ara recentment 
Cambrils, i també treballa sovint l’art de la 
fotografia. Aquest fet l’ha fet mereixedora 
d’un reconeixement a millor instantània de 
l’Ametlla de Mar al concurs de fotografia de 
les Terres de l’Ebre.
 L'artista explica que «el meu estil és figu-
ratiu amb tendència realista; faig servir molta 
taca i la pinzellada es veu molt, però també té 
un caire realista».
 L’exposició es pot visitar cada dia d’11 a 

14 h i de 17.30 a 20.30 h al CIP.
 A més, les obres també es podran veu-
re i adquirir aquest dissabte en el ‘Mercart’. 
Quereda participa en aquesta iniciativa or-
ganitzada per l’Ateneu Calero, amb l’objec-
tiu de reivindicar els artistes de l’Ametlla de 
Mar.

El CIP ofereix una mostra de la pintora Cristina 
Quereda

Es reforça la neteja viària amb una nova màquina 
escombradora

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha ad·
quirit una nova màquina escombradora, 
gràcies a una subvenció dels Plans d’Emer·
gència Nuclear. Amb aquesta nova maqui·
nària, es podrà reforçar i millorar el servei 
de neteja del municipi, tant al nucli urbà 
com a les urbanitzacions.
 Des del passat dijous, la brigada muni-
cipal compta amb una nova maquinària de 
neteja. Es tracta d’una màquina, de model 
Piquersa, que és destinada a la neteja de 

calçades i permet realitzar grans desplaça-
ments. Un equip que es caracteritza per la 
seva gran capacitat i per incorporar els úl-
tims avenços tecnològics en el sector.
 Amb aquesta ampliació, ja són quatre 
les escombradores de les quals es disposa 
per oferir el servei de neteja a la població. El 
regidor d’Obres i Serveis, Vicent Llaó, apun-
ta que «és important renovar els recursos per 
oferir un millor servei».
 L’escombradora és valorada en 39.000 
euros, 35.000 euros dels quals han estat fi-
nançats amb la subvenció destinada a Enti-
tats Locals, adscrites als Plans d’Emergència 
Nuclear.
 Paral·lelament, des de l’Ajuntament s’ha 
fet una crida al civisme, per evitar cometre 
hàbits incívics com deixar el pixum dels gos-
sos al carrer sense netejar-lo.

Durant el mes de juliol, ha continuat actiu 
el Servei d'Atenció Diürna, conegut com 
‘La Tribu’. El projecte, que està ofert pel 
Consell Comarcal del Baix Ebre, de forma 
gratuïta i integrada dins del Servei d'Inter·
venció Socioeducativa, ha atès un total de 
186 infants repartits entre diferents mu·
nicipis de la Comarca, 28 d'ells a l'Ametlla 
de Mar.
 Aquesta proposta està dirigida a infants 
i adolescents d'entre 3 i 16 anys que han 
fet activitats lúdiques i dinàmiques de grup, 

a més de sortides per la comarca. Durant 
l'estiu, s'ha ofert cinc dies a la setmana i als 
xiquets i xiquetes també se'ls ha garantit 
l'esmorzar i el dinar.
 Al mes d'agost, el servei s'ha parat, però 
al setembre es reprendrà, com és habitual, 
durant un parell de dies a la setmana. En-
tre les activitats que s'hi duen a terme es 
treballa sobretot la gestió emocional, habi-
litats socials, l'assertivitat en la resolució de 
conflictes i el foment de valors positius.
 La regidora de Benestar Social, Mayte 
Puell, explica que «La Tribu s'ha d'entendre 
com un espai inclusiu, el qual durant el curs té 
una finalitat més d'acompanyament i a l'estiu, 
més lúdica».
 Aquest servei compta amb un equip 
format per psicòlegs, educadors i treballa-
dors socials, i proporciona als menors un 
espai d'acolliment i convivència.

Gairebé una trentena de xiquets han format part de 
'La Tribu' del Servei d’Atenció Diürna aquest estiu

Es substitueix un tram 
del clavegueram de la 
plaça Catalunya

El passat cap de setmana, es va trencar 
un tram de la canonada del clavegueram 
de la plaça Catalunya. Davant el vessa·
ment d'aigües residuals, l’Ajuntament 
ha actuat d’urgència per resoldre la in·
cidència. Primerament, els treballs de 
reparació van consistir en un buidatge 
del pou i posteriorment, veient que no 
es posava solució a la incidència, es va 
substituir el tram afectat per una nova 
canonada.
 Aquest dimarts s’ha dut a terme la 
substitució d’uns 30 metres d’aquesta 
canonada que es trobava en mal estat i 
entre aquest dijous i divendres es taparà 
amb formigó. Una actuació d’urgència no 
contemplada, que s’ha hagut de dur a ter-
me ràpidament per posar fi a la incidència 
i evitar molèsties majors. 
 Des d’Obres i Serveis, el regidor Vi-
cenç Llaó, ha demanat disculpes per les 
molèsties ocasionades i ha agraït la paci-
ència del veïnat i la rapidesa dels operaris. 
«Ha estat una actuació d'urgència que hem 
fet amb el menor temps possible, dos dies 
pràcticament i entre setmana, perquè so-
bretot els establiments no es veiessin afec-
tats al cap de setmana» remarca Llaó.
 Recordem que en els últims anys, 
l’Ajuntament ha renovat un miler de me-
tres lineals de canonades, que inclouen 
les actuacions realitzades a diferents 
trams dels carrers Pau Casals o Catalunya, 
Mar, amb la intenció de millorar la xarxa 
de clavegueram i d’aigua potable del mu-
nicipi, envellida i deteriorada per la manca 
de manteniment durant molts anys. 

Balfegó es converteix en un dels partners principals de l’Associació 
d’Empresaris d’Hostaleria de la província de Tarragona
L’empresa calera ha encetat una col·
laboració amb l’Associació d’Empresaris 
d’Hostaleria de Tarragona (AEHT), mitjan·
çant la qual es convertirà en un dels princi·
pals socis l’entitat i sumant-se a les més de 
80 empreses que la recolzen.
 D’aquesta manera, la piscifactoria i em-
presa d’experiències aquàtiques de La Cala 

reforça la voluntat per continuar impulsant 
el producte de km0 i de qualitat, formant 
part dels més de 700 socis que conformen 
l’entitat i participant en els diferents actes 
que organitzen, per visibilitzar, assessorar, 
formar i treballar per continuar fent créixer 
el sector.
 Francesc Pintado, president de l’AEHT, 

celebra l’acord, tot destacant que «és vital 
per a continuar amb la tasca de l’associació».
 Des de fa 45 anys, aquesta entitat dona 
suport i veu a les 14 associacions que la con-
formen, pertanyents a diferents zones de la 
província de Tarragona, a més de l’associació 
provincial hostalera que compta amb més de 
130 hotels.

107.3FM
C/ Sant Joan 55,  2a Planta de l’Ajuntament
Tel 977 49 30 37, Fax 977 49 30 07
lacalartv@ametllamar.cat    
www.ametllamar.cat/lacalartv    
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Davant de l'èxit que ha tingut el 'Mercart', 
l'Ateneu Calero ha decidit allargar una set·
mana més l'esdeveniment. Així, l'aparador 
d'artistes de l'Ametlla de Mar acabarà el 
27 d'agost, en lloc del 20, tal com estava 
previst.
 Al llarg de 5 tardes d'estiu, els artistes 
hauran tingut l'oportunitat de mostrar la 
seva obra i connectar amb el públic en direc-
te després d'una temporada difícil a causa 
de la pandèmia. D'aquesta manera, l'Ateneu 
ha ajudat a visibilitat els creadors locals, un 
dels objectius més importants de l'entitat.  
 Per aquest motiu, un cop finalitzin les ac-

tivitats, l'organització es reunirà amb el col-
lectiu d'artistes i amb tothom que ha sigut 
part de la iniciativa per avaluar l'activitat i 
debatre futures propostes i continuar treba-
llant en aquest propòsit.
 Des de l'Ateneu Calero, un dels seus 
membres, Lluís Llop, destaca l'èxit de la ini-
ciativa, especialment durant el mes d'agost, i 
posa en relleu tant «la tasca de visibilització» 
que s'ha fet de les creacions participants 
com «la possibilitat que els artistes es puguin 
relacionar amb el públic i tenir un feedback»
 Amb tot, doncs, aquest dissabte i el prò-
xim, 20 i 27 d’agost, els caleros i caleres po-
dran gaudir d’aquesta proposta cultural, que 
recordem que es duu a terme de 18 a 22 h, 
al carrer Nou. 
 De cara a la temporada de tardor, l’Ate-
neu Calero ja pensa en futurs esdeveni-
ments per dur a terme i continuar difonent 
l’obra dels artistes locals.

Aquest diumenge a la tarda, la Batucada 
Kalakatà ha organitzat una jornada d’as·
saig obert a tothom que servirà per animar 
al públic assistent a conèixer el grup i el seu 
tipus de música. La jornada serà a la plaça 
Catalunya, a partir de les 19 h de la tarda i 
no és necessari portar cap mena d’instru·
ment.
 La Batukada Kalakatà continua assajant, 
els dissabtes al matí a porta tancada, però 
aquest diumenge a la tarda, els músics sor-
tiran al carrer i faran l’assaig  obert a tothom 
per donar-se a conèixer. La jornada consistirà 
a exposar els diferents instruments i explicar 
el funcionament de cadascun. D’aquesta ma-
nera, el públic podrà descobrir aquest estil 

musical i els membres del grup que conforma 
la batucada.
 La presidenta de l’entitat, Mireia de Grà-
cia, apunta que «l’activitat és totalment gratu-
ïta» i recorda que «pertànyer al grup també és 
gratuït».
 La batucada és un ritme musical brasiler 
amb influències africanes, de percussió, que 
es caracteritza pel seu ritme repetitiu i acce-
lerat.

La Batucada Kalakatà farà un assaig obert per 
donar-se a conèixer

El ‘Mercart’ s’amplia una setmana més de C O M U N I C A T S
▪ L'horari d'estiu del Mercat Municipal 
durant els mesos de juliol i agost:
- Els matins de dilluns a dissabte de 8 a 
14.00 h
- Les tardes de dilluns a divendres de 17 a 
20.00 h.

▪El Servei de Recaptació Municipal informa 
que s'han posat al cobrament els rebuts 
corresponents a l'impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana i rústica 
de l'exercici de 2022. L'horari de l'oficina és 
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

▪ La farmàcia  que entra en guàrdia és la 
Pedrola Olivella al carrer Andreu Llambrich 
n. 22. El telèfon d'urgències és el 637 73 39 
85.

El Centre d’Interpretació de la Pesca acull, 
aquestes últimes setmanes d’agost, una 
exposició de l’artista local Cristina Que·
reda. La pintora mostrarà part de la seva 
obra, molt basada en paisatges realistes i 
en escenes marines pintades a l’oli.
 Pobles costaners i paisatges naturals, 
sobretot inspirats en La Cala, són els temes 
principals de l’exposició de Quereda que es 
poden veure fins al dia 31 d'agost.
 La pintora habitualment exposa en di-

ferents municipis, com ara recentment 
Cambrils, i també treballa sovint l’art de la 
fotografia. Aquest fet l’ha fet mereixedora 
d’un reconeixement a millor instantània de 
l’Ametlla de Mar al concurs de fotografia de 
les Terres de l’Ebre.
 L'artista explica que «el meu estil és figu-
ratiu amb tendència realista; faig servir molta 
taca i la pinzellada es veu molt, però també té 
un caire realista».
 L’exposició es pot visitar cada dia d’11 a 

14 h i de 17.30 a 20.30 h al CIP.
 A més, les obres també es podran veu-
re i adquirir aquest dissabte en el ‘Mercart’. 
Quereda participa en aquesta iniciativa or-
ganitzada per l’Ateneu Calero, amb l’objec-
tiu de reivindicar els artistes de l’Ametlla de 
Mar.

El CIP ofereix una mostra de la pintora Cristina 
Quereda

Es reforça la neteja viària amb una nova màquina 
escombradora

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha ad·
quirit una nova màquina escombradora, 
gràcies a una subvenció dels Plans d’Emer·
gència Nuclear. Amb aquesta nova maqui·
nària, es podrà reforçar i millorar el servei 
de neteja del municipi, tant al nucli urbà 
com a les urbanitzacions.
 Des del passat dijous, la brigada muni-
cipal compta amb una nova maquinària de 
neteja. Es tracta d’una màquina, de model 
Piquersa, que és destinada a la neteja de 

calçades i permet realitzar grans desplaça-
ments. Un equip que es caracteritza per la 
seva gran capacitat i per incorporar els úl-
tims avenços tecnològics en el sector.
 Amb aquesta ampliació, ja són quatre 
les escombradores de les quals es disposa 
per oferir el servei de neteja a la població. El 
regidor d’Obres i Serveis, Vicent Llaó, apun-
ta que «és important renovar els recursos per 
oferir un millor servei».
 L’escombradora és valorada en 39.000 
euros, 35.000 euros dels quals han estat fi-
nançats amb la subvenció destinada a Enti-
tats Locals, adscrites als Plans d’Emergència 
Nuclear.
 Paral·lelament, des de l’Ajuntament s’ha 
fet una crida al civisme, per evitar cometre 
hàbits incívics com deixar el pixum dels gos-
sos al carrer sense netejar-lo.

Durant el mes de juliol, ha continuat actiu 
el Servei d'Atenció Diürna, conegut com 
‘La Tribu’. El projecte, que està ofert pel 
Consell Comarcal del Baix Ebre, de forma 
gratuïta i integrada dins del Servei d'Inter·
venció Socioeducativa, ha atès un total de 
186 infants repartits entre diferents mu·
nicipis de la Comarca, 28 d'ells a l'Ametlla 
de Mar.
 Aquesta proposta està dirigida a infants 
i adolescents d'entre 3 i 16 anys que han 
fet activitats lúdiques i dinàmiques de grup, 

a més de sortides per la comarca. Durant 
l'estiu, s'ha ofert cinc dies a la setmana i als 
xiquets i xiquetes també se'ls ha garantit 
l'esmorzar i el dinar.
 Al mes d'agost, el servei s'ha parat, però 
al setembre es reprendrà, com és habitual, 
durant un parell de dies a la setmana. En-
tre les activitats que s'hi duen a terme es 
treballa sobretot la gestió emocional, habi-
litats socials, l'assertivitat en la resolució de 
conflictes i el foment de valors positius.
 La regidora de Benestar Social, Mayte 
Puell, explica que «La Tribu s'ha d'entendre 
com un espai inclusiu, el qual durant el curs té 
una finalitat més d'acompanyament i a l'estiu, 
més lúdica».
 Aquest servei compta amb un equip 
format per psicòlegs, educadors i treballa-
dors socials, i proporciona als menors un 
espai d'acolliment i convivència.

Gairebé una trentena de xiquets han format part de 
'La Tribu' del Servei d’Atenció Diürna aquest estiu

Es substitueix un tram 
del clavegueram de la 
plaça Catalunya

El passat cap de setmana, es va trencar 
un tram de la canonada del clavegueram 
de la plaça Catalunya. Davant el vessa·
ment d'aigües residuals, l’Ajuntament 
ha actuat d’urgència per resoldre la in·
cidència. Primerament, els treballs de 
reparació van consistir en un buidatge 
del pou i posteriorment, veient que no 
es posava solució a la incidència, es va 
substituir el tram afectat per una nova 
canonada.
 Aquest dimarts s’ha dut a terme la 
substitució d’uns 30 metres d’aquesta 
canonada que es trobava en mal estat i 
entre aquest dijous i divendres es taparà 
amb formigó. Una actuació d’urgència no 
contemplada, que s’ha hagut de dur a ter-
me ràpidament per posar fi a la incidència 
i evitar molèsties majors. 
 Des d’Obres i Serveis, el regidor Vi-
cenç Llaó, ha demanat disculpes per les 
molèsties ocasionades i ha agraït la paci-
ència del veïnat i la rapidesa dels operaris. 
«Ha estat una actuació d'urgència que hem 
fet amb el menor temps possible, dos dies 
pràcticament i entre setmana, perquè so-
bretot els establiments no es veiessin afec-
tats al cap de setmana» remarca Llaó.
 Recordem que en els últims anys, 
l’Ajuntament ha renovat un miler de me-
tres lineals de canonades, que inclouen 
les actuacions realitzades a diferents 
trams dels carrers Pau Casals o Catalunya, 
Mar, amb la intenció de millorar la xarxa 
de clavegueram i d’aigua potable del mu-
nicipi, envellida i deteriorada per la manca 
de manteniment durant molts anys. 

Balfegó es converteix en un dels partners principals de l’Associació 
d’Empresaris d’Hostaleria de la província de Tarragona
L’empresa calera ha encetat una col·
laboració amb l’Associació d’Empresaris 
d’Hostaleria de Tarragona (AEHT), mitjan·
çant la qual es convertirà en un dels princi·
pals socis l’entitat i sumant-se a les més de 
80 empreses que la recolzen.
 D’aquesta manera, la piscifactoria i em-
presa d’experiències aquàtiques de La Cala 

reforça la voluntat per continuar impulsant 
el producte de km0 i de qualitat, formant 
part dels més de 700 socis que conformen 
l’entitat i participant en els diferents actes 
que organitzen, per visibilitzar, assessorar, 
formar i treballar per continuar fent créixer 
el sector.
 Francesc Pintado, president de l’AEHT, 

celebra l’acord, tot destacant que «és vital 
per a continuar amb la tasca de l’associació».
 Des de fa 45 anys, aquesta entitat dona 
suport i veu a les 14 associacions que la con-
formen, pertanyents a diferents zones de la 
província de Tarragona, a més de l’associació 
provincial hostalera que compta amb més de 
130 hotels.

107.3FM
C/ Sant Joan 55,  2a Planta de l’Ajuntament
Tel 977 49 30 37, Fax 977 49 30 07
lacalartv@ametllamar.cat    
www.ametllamar.cat/lacalartv    



Segons les dades del Meteocat, l’Amet·
lla de Mar va viure, el passat dissabte 13 
d'agost, la jornada més calorosa des que 
hi ha registres, arribant als 41,8 ºC. Una 
xifra que supera el rècord anterior regis·
trat que va ser de 39,8 ºC, el 5 de setem·
bre de 2016.
 Fa més de vint anys que l'Estació Me-
teorològica del municipi registra les tem-
peratures màximes i mínimes. A banda del 
rècord a La Cala, l'onada de calor també va 
tocar el sostre, el mateix dia, a 4 estacions 
més de la Xarxa d’Estacions Meteorològi-
ques Automàtiques (XEMA) del Servei Me-
teorològic de Catalunya, com la del Perelló, 
Constantí, Vila-rodona i Canaletes.
 A falta de conèixer les dades d'aquest 
agost, el mes de juliol ha estat un dels tres 
juliols més càlids mesurats a Catalunya. El 
mes ha estat molt càlid al nord del país, en 
alguns casos sense precedents. Al sud ha 
estat càlid, però amb unes anomalies més 
moderades. 
 Entre els dies 11 i 25 de juliol, concre-

tament també es va produir una de les ona-
des de calor més persistents mesurades a 
Catalunya, amb més de dues setmanes de 
calor superior a la normal.
 
Dimarts, la tempesta va ser protago-
nista en forma de pedregada
La pluja d’aquest dimarts va remullar bona 
part del sud de Catalunya i va anar acom·
panyada de llamps, trons i, fins i tot, cala·
marsa a diversos municipis com l’Ametlla 
de Mar. Un temps violent que afortunada·
ment no ha provocat incidents greus.
 Breu però intens xàfec aquest dimarts a 
l’Ametlla de Mar, acompanyat de pedrega-
da. En mitja hora es van acumular 12 mm 
de pluja que també va anar acompanyada 
de pedra de més de 2 centímetres de dià-
metre. 
 El telèfon d’emergències 112 va rebre 
diverses trucades relacionades amb les 
pluges a la zona, cap d’aquestes per inci-
dències greus. A Tortosa, per exemple, va 
ser on es van registrar més incidents com  

petits incendis, -probablement causats per 
llamps-, que es van poder extingir amb ra-
pidesa gràcies a l’actuació dels Bombers, 
però també per les pluges abundants que 
va haver minuts després. També hi va haver 
caigudes d'arbres pel fort vent i inundaci-
ons.
 La tempesta de la zona també va deixar 
la imatge d’una mànega marina que es va 
poder veure en diversos punts de la Costa 
Daurada, com Miami Platja, Cambrils i Sa-
lou.
 Un temps violent que ha fet baixar les 
temperatures, després de la calor extrema 
del passat dissabte. 

Butlletí Setmanal n. 400/  19 d'agost de 2022
L’Ametlla de Mar

 #lacalartv  #ametllademar
@lacalartv

    La platja de l'Alguer.

L’Ametlla de Mar viu la jornada 
més calorosa des que hi ha 
registres

L A  N O T Í C I A  D E  L A  S E T M A N A

El dissabte passat, la temperatura va batre rècords arribant als 41,8 ºC, mentre que aquest dimarts, 
el temps violent ha protagonitzat la jornada amb tempesta, vent i calamarsa.
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Últim dissabte de festes a la urbanització 
Marina Sant Jordi 

Aquest mes d’agost, els veïns i veïnes de la 
urbanització Marina Sant Jordi han estat 
de Festa Major. Unes festes concentrades 
principalment els dissabtes d’agost, en els 
quals s'han dut a terme activitats nàuti·
ques, d’oci i esportives. 
 El passat dissabte 6 d’agost, una cin-
quantena de veïns es van reunir per fer la 
passejada ecològica, una cita anual impres-
cindible en les festes de la urbanització, per 
conscienciar sobre la generació de residus. 
Durant aquesta activitat, tant grans com 
petits van recollir més de 80 kg de brossa 
entre les platges i van aportar el seu gra de 
sorra al manteniment de la zona.
 Pel que fa a les propostes esportives, a 
banda del torneig de bàsquet d’aquest di-
mecres, el passat dissabte també se’n va fer 

un de futbol.
 Aquest dissabte, les festes conclouran 
amb una actuació a càrrec del grup musical 
Teràpia de Rock i un dj que s’allargarà fins 
ben entrada la nit. Es tracta d’un acte molt 
social que substituirà l’habitual sopar de 
germanor, que no es pot fer des del 2019 
a causa de les restriccions de la pandèmia. 
Així, la urbanització recupera l’esperit de les 
festes d’anys anteriors i s’encamina cap a la 
normalitat, ja que l’any 2020 es van haver 
de suspendre del tot i el 2021 únicament es 
va poder fer la sortida a la piscifactoria mar 
endins de Balfegó.
 Salut Camacho, presidenta de l’Associ-
ació de veïns de Marina Sant Jordi, espera 
que aquests actes «serveixin per recuperar 
i estretir els llaços entre veïns, tant els nous 
com els que ja fa anys que resideixen a la 
zona».
 La presidenta valora molt positivament 
tant aquestes festes, com les millores re-
cents a la urbanització, que han comptat 
amb el suport de l’Ajuntament de La Cala, 
perquè la zona es mantingui bé i tothom en 
pugui gaudir.

Fer exercici ballant a la platja de l’Al·
guer, cada divendres, ha estat una de 
les propostes que el cem La Cala ha 
dut a terme per aquest estiu. Ritmes 
llatins i temes d'artistes actuals com la 
Rosalia han acompanyat aquesta acti·
vitat esportiva. Aquest divendres, 19 
d'agost a les 18 h serà l'última classe 
de la temporada estiuenca.
 La valoració és molt positiva. A més, 
dues sessions d’aquesta activitat s’han 
convertit en una classe solidària a favor 
de la investigació per l’Esclerosi Múlti-
ple. Així, els participants han pogut par-
ticipar en una iniciativa saludable per a 
ells, mentre han contribuït a una causa 
benèfica.

Aquest divendres 
serà l'últim 'Dance 
Beach'

A G E N D A
d e  l ’ e s t i u

2 4 agost - DIMECRES

≈ 18.30 h – A la plaça Joan Miró, taller 
infantil: “Treballem amb fang”.

1 9 agost - DIVENDRES

2 1 agost - DIUMENGE

≈ 18.00 h –  A la platja de l’Alguer, Dance 
Beach. 

≈ 19.00 h – A la plaça Catalunya, assaig obert 
de la Batucada Kalakatà.

2 3 agost - DIMARTS

≈ 22.00 h – Al parc del Bon Repòs, Cinema a 
la Rresca: “Caça fantasmes”.

Exposicions

Al Centre d'Interpretació de la Pesca

≈ Exposició 22è Concurs de Fotografia de les 
Terres de l'Ebre, fins al 31 d'agost.

≈ Exposició permanent dels vaixells 
enfonsats durant la Primera Guerra Mundial 
al golf de Sant Jordi, fins al 31 d'agost.

≈ Exposició de Pintura de Cristina Quereda 
Asens, fins al 31 d'agost.

Horari: de dilluns a diumenge, de 11 a 14 h i de 
17.30 a 20.30 h.

2 6 agost - DIVENDRES

≈ 22.00 h – A la plaça Joan Miró, Demostració 
Gimnàstica Rítmica, a càrrec de la secció de 
Rítmica de l’Àrea Municipal d’Esports.

Els socis i sòcies de l’Associació de Petan·
ca de les Tres Cales celebraran, aquest cap 
de setmana, els seus 4 anys d’activitat en 
la Festa dels Socis. Seran dos dies de cele·
bració, durant els quals tindrà lloc un gran 
campionat, partides lliures, un sopar i una 
discoteca mòbil. 
 Després de dos anys sense poder cele-
brar la Festa dels Socis, a causa de la pan-
dèmia, l’Associació de Petanca de les Tres 
Cales podrà tornar-se a reunir i dur a terme 
aquest esdeveniment. El dissabte a les 10 
h del matí, tindrà lloc el Gran Campionat, 
format per tripletes. De moment, ja s’han 
inscrit una vintena de triplets. A les 17 h de 
la tarda, es disputaran les finals i a les 20 h, 

es farà l’entrega de premis.
 El  diumenge la festa continuarà a les 
11 h del matí amb partides de tir de preci-
sió. A la nit, a les 21 h, es farà un sopar amb 
fideuada, i s’acabarà la festa ben entrada la 
nit, amb una discoteca mòbil.
 El president de l'entitat, Antonio Caña-
dó, remarca que «estem molt contents de 
poder celebrar aquesta festa després de dos 
anys sense poder-ho fer».
 El pròxim mes de setembre, l’entitat 
complirà 4 anys mentre que el Club de Pe-
tanca, format posteriorment, celebrarà el 
seu primer any de vida.

El Club de Petanca 
celebra la Festa dels 
Socis


